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Administracyjno-prawne środki przeciwdziałania 

tzw. dopalaczom1

Zagrożenia, jakie niesie ze sobą rozwój techniki, nowe stosunki społeczno-gospo-
darcze, czy też problem – ocenianych nie tylko w perspektywie prawnej – zjawisk (np. 
aborcja, molestowanie dzieci, narkomania) skłania ustawodawstwa państw do tworze-
nia instytucji, które będą stały na straży poszanowania dzieci i młodzieży, jako szcze-
gólnego podmiotu prawa2. Ustawodawca winien też zapewnić takie prawne formy dzia-
łania tym instytucjom, by dobro dziecka i ono samo nie czuło się zagrożone, miało 
poczucie bezpieczeństwa. Jest to jeden z obowiązków państwa3. To państwo przyjmuje 
na siebie odpowiedzialność w zakresie ich ochrony, a zobowiązaniem jest zapewnie-
nie dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to dla niego niezbędne. 
W Polsce funkcjonuje szereg organizacji i instytucji, które podjęły się niełatwego zada-

1 Określeniem tym obejmuje się różnego rodzaju produkty zawierające substancje psychoaktywne, które nie 
znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. W krajach an-
glosaskich znane są pod nazwą designer drugs, a w krajach niemieckojęzycznych – designerdroge. Zob. Krajo-
we Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Co to są dopalacze?, http://www.dopalaczeinfo.
pl oraz Dopalacze, http//portalwiedzy.pan.pl. Stan na 1 grudnia 2010 r. Por. też: referat „Handel 
tzw. dopalaczami – aspekt prawny” wygłoszony przez dra Filipa Ciepłego podczas konferencji naukowej pt. 
„Niebezpieczne substancje. Dopalacze”, zorganizowanej 19. października 2009 r. na Wydziale Zamiejscowym 
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor zwraca 
uwagę na społeczne tło problemu, wskazując początki tego problemu, kiedy w 2008 r. w sferze publicznej pol-
skiego społeczeństwa pojawiła się możliwość „otwartego handlu środkami uznanymi przez opinię publiczną 
oraz środowiska naukowe i terapeutyczne za narkotyki, które to jednak środki de iure z powodu luk w prawie 
i długotrwałości procesu legislacyjnego musiano uznać jako legalne”. Zob. http://www.kul.pl/+ les/19/Doro-
bek/FCieplyDopalacze.pdf, s. 1. Stan na 1 grudnia 2010 r.

2 Zob. Podmiotowość dziecka w prawie polskim – # kcja czy rzeczywistość? Seminarium. Kancelaria Senatu RP, 
Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Opracowań Tematycznych, S-20, Warszawa 1996.

3 Należy pamiętać, że prawa dziecka odnoszą się przede wszystkim do relacji państwo – dziecko, a więc to pań-
stwo przyjmuje na siebie odpowiedzialność w zakresie ich ochrony. Innymi słowy to państwo zobowiązuje się 
do zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to dla niego niezbędne i w granicach 
możliwości państwa.
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nia niesienia pomocy dzieciom (czy to poszkodowanym przez przemoc, czy różnego 
rodzaju patologie społeczne) oraz ich ochronę. Są to również organizacje pozarządo-
we, działające przeważnie w oparciu o swój statut, choć nie tylko (np. kluby osiedlowe, 
para+ alne grupy charytatywne itp. działają w oparciu o art. 12 i 58 Konstytucji). Obok 
nich funkcjonują rzecz jasna również te instytucje, które realizują zobowiązania wy-
nikające z art. 72 ust. 4 Konstytucji do ustanowienia Rzecznika Praw Dziecka jako in-
stytucji zapewniającej ochronę praw dzieci oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Obok 
wspomnianych wyżej Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich nale-
żałoby wymienić także inne instytucje, zakłady administracyjne niosące pomoc dziec-
ku takie, jak: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Minister-
stwo Sportu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne.

Jak słusznie zauważa Tadeusz Smyczyński: „Żadne społeczeństwo, szczególnie 
we współczesnych czasach, nie może się obejść bez prawnej regulacji życia obywateli, 
a więc i tych najmłodszych”4. Zmiany społeczno-gospodarcze, wydarzenia historyczne 
(np. dwie wojny światowe) przyniosły obok wielu pozytywnych zmian (akty prawne 
dotyczące dzieci) również i wiele zagrożeń. Pojawiły się nowe problemy, które ustawo-
dawstwa poszczególnych państw winny jak najszybciej rozwiązać (np. zabijanie nie-
narodzonych dzieci, środki psychoaktywne). Co warto zaznaczyć, świadomość opieki 
i swoistej prawnej ochrony dzieci zawiera już starohinduska Rigweda, jedna z czterech 
Ksiąg Wed5. Obecnie, niedojrzałość biologiczna, społeczna i moralna dziecka kwali+ -
kuje je do szczególnej ochrony, to dzięki ustanowieniu odrębnych praw i reprezentowa-
niu interesów dzieci przez osoby dorosłe stało się to możliwe. Państwo tak organizuje 
swoją działalność, by zapewnić dziecku takie uprawnienia, które mają mu zagwaran-
tować odpowiednie warunki do życia i pełnego rozwoju jego osobowości oraz możli-
wość pozytywnej samorealizacji. Trzeba pamiętać, że warunkiem koniecznym ochrony 
dziecka jest przyznanie mu praw6. Oczywiście, nie budzi wątpliwości, że władze upo-
ważnione są do ustanawiania ograniczeń zakresu korzystania z wolności i praw. Szcze-
gółowe formy i zakres ochrony są przedmiotem ustaw zwykłych.

Jednym z ważniejszych zadań, jakie spoczywa na pracownikach organów admi-
nistracji publicznej oraz pracownikach instytucji niepublicznych, jest zapewnienie 
ochrony prawnej dziecka. Każde dziecko wymaga szczególnej opieki i troski, w tym 
właściwej opieki prawnej, z samego faktu, że jest dzieckiem. Należy stanowczo pod-
kreślić, że przepisy prawa odnoszące się do dzieci zdeterminowane są ich dobrem, 

4 T. Smyczyński, Legislacyjne podstawy ochrony praw dziecka – fragment wykładu wygłoszonego 23 maja 2003 r. 
na Ogólnopolskim Szczycie na rzecz Dzieci w Warszawie organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka. 
Zob. też: Z. Duniewska, Obywatel wobec przepisów prawa administracyjnego, [w:] Prawo. Administracja. Oby-

watele, Białystok 1997.

5 Szerzej zob.: A. Biała-Walęciuk, Dziecko i jego prawa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. 
XXIV, 15, sectio I, Lublin 1999.

6 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s.  21-22.
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dlatego też ochronę dobra dziecka uznano za sprawę doniosłą zarówno dla rodziców, 
jak i interesu państwa i społeczeństwa, stąd też zasadę tę podniesiono aż do ran-
gi konstytucyjnej7. Poprzez ochronę prawną rozumieć należy całość działań, które 
mają na celu zabezpieczenie dziecku warunków prawidłowego rozwoju + zycznego 
i psychicznego, a także wyeliminowanie czynników wywierających na nie negatywny 
wpływ (alkohol, środki odurzające)8. Na pracownikach instytucji publicznych i nie-
publicznych, którzy pracują z dziećmi lub na ich rzecz, spoczywa więc szczególny 
obowiązek reagowania na wszelkie przypadki zagrożenia. Relacje z państwem opar-
te są na typowym stosunku administracyjnoprawnym, który wynika z obowiązków 
rodzica względem dzieci, np.: obowiązek szczepień, obowiązek szkolny, obowiązek 
nauki. 

Wszystkie instytucje publiczne, tj. sądy, opieka społeczna, szkoły, władze admi-
nistracyjne oraz organizacje pozarządowe winny kierować się nakazem jak najlep-
szego zabezpieczenia interesów dziecka, gdyż jest to ich zawodowy i prawny obowią-
zek. Ochrona prawna9 winna zatem opierać się na respektowaniu podstawowych za-
sad, które przede wszystkim odnosić się będą do uznawania podmiotowości dziecka 
w działalności organów władzy publicznej oraz w postępowaniu sądowym10. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, że – jak na razie – zasada kierowania się szeroko rozumia-
nym interesem dziecka nie działa prawidłowo i istnieje potrzeba zmian w praktyce 
funkcjonowania instytucji publicznych oraz w obszarach prawa, szczególnie prawa 
administracyjnego. Należy pamiętać też, że nie można warunkować praw dziecka je-
dynie wypełnianiem obowiązków. Prawa i wolności człowieka są pierwotne i niezby-
walne, niezależne od obowiązków. Prawa te nie bilansują się z obowiązkami. Kon-
wencja o Prawach Dziecka, jak i przyjęte w Polsce rozwiązania prawne, ustanawiają 
prawo dziecka do szczególnej ochrony w ramach trzech podstawowych kryteriów: po 
pierwsze ochrony, jako prawa do ochrony przed pewnymi formami zachowania (po-
zostawieniem, złym traktowaniem, wykorzystaniem), po drugie pomocy, jako prawa 

17 Ibidem, s. 336.

1 8 Zadaniem prawnokarnej ochrony dziecka jest wyeliminowanie lub co najmniej utrudnienie dostępu do tych 
używek lub też zakaz do legalnego dostępu do nich.

1 9 Prawna ochrona dziecka swe źródła ma w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , ustawie 
z dnia 6 stycznia 2000 r. – o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, usta-
wie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego, ustawie z dnia 26 października 1982 r. – o postępowaniu w sprawach nieletnich, usta-
wie z dnia 12 marca 2004 r. – o pomocy społecznej, ustawie z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty, 
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. – o świadczeniach rodzinnych, ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. – o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach, ustawie z 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz szeregu innych. Nie sposób nie wymienić tu: Powszechnej Deklaracja Praw Człowieka 
z 10 grudnia 1948 r., Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r., Mię-
dzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r., czy Konwencji 
o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

10 Wymienić wystarczy tu chociażby: obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania 
dziecka przez organa władzy publicznej, informowanie dziecka o przysługujących mu prawach, przestrzega-
nie prawa dziecka do wyrażania własnej opinii, ochronę interesów dziecka np. w postępowaniu sądowym.
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dostępu dziecka do pewnych świadczeń i usług: edukacji, opieki zdrowotnej, bezpie-
czeństwa socjalnego itd., po trzecie uczestnictwa, jako prawa dziecka do współdecy-
dowania o sobie i wolności uczestniczenia.

Wśród wskazanych wyżej problemów, z jakimi muszą się zmierzyć zarówno ro-
dzice, opiekunowie dzieci, jak i różnego rodzaju instytucje związane z dzieckiem oraz 
same władze państwowe, podkreśla się zagrożenia związane z używkami (narkotykami, 
alkoholem, tzw. dopalaczami). Ważkość zagadnienia potwierdzają dane Centrum Kry-
zysowego Ministerstwa Zdrowia, według których do 18 października 2010 było 304 ho-
spitalizacji z podejrzeniem zatrucia dopalaczami i 18 zgonów11. 

Dopalacze to różnego rodzaju produkty zawierające substancje psychoaktywne, 
które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdzia-
łaniu narkomanii, a ich spożycie ma na celu wywołanie w organizmie jak najwier-
niejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych12. Środki te dzieli się na 
trzy grupy, tj.: środki pochodzenia głównie roślinnego, które stosuje się tak jak tytoń 
lub spala13, środki pochodzenia głównie syntetycznego w formie tabletek (tzw. party 

pills) lub proszków w torebkach, które zawierają zazwyczaj rozmaite mieszanki róż-
nych grup związków działających psychoaktywnie oraz środki syntetyczne zawierają-
ce jedną substancję, która nie jest zakazana (często dostępne pod postacią znaczków 
do lizania, małych pigułek). W Polsce nie istnieje dziś żadna instytucja, która zajmo-
wałaby się kompleksowym badaniem budzących wątpliwości specy+ ków. Co praw-
da na forum międzynarodowym (Schemat Konwencji Inspekcji Farmaceutycznych, 
WHO, UNICEF) zostały już podjęte działania, które mają na celu wypracowanie roz-
wiązań, to jednak na razie zarówno polskie prawo, jak i prawo europejskie, uregulo-
wały jedynie rynek leków14. 

 W Polsce działalność sklepów zajmujących się sprzedażą tzw. dopalaczy opierała 
się na umowie franchisingu, polegającej na tym, że właściciel sklepu nabywał know how 

sprzedaży, płacił za wspólne logo, ale towar mógł sprowadzać tylko z jednego źródła, co 

11 Por. Stenogram z 63. posiedzenia Senatu RP , Senat RP, stan na 21 października 2010 r.

12 W krajach anglosaskich znane są pod nazwą designer drugs, a w krajach niemieckojęzycznych – designerdro-

ge. Zob. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Co to są dopalacze?, http://www.dopalaczeinfo.

pl oraz Dopalacze, http://www.portalwiedzy.pan.pl. Stan na 1 grudnia 2010 r. Por. też: referat „Handel tzw. 
dopalaczami – aspekt prawny” wygłoszony przez dra Filipa Ciepłego podczas konferencji naukowej pt. „Nie-
bezpieczne substancje. Dopalacze”, zorganizowanej dnia 19 października 2009 r. na Wydziale Zamiejscowym 
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor zwraca 
uwagę na społeczne tło problemu, wskazując początki tego problemu, kiedy w 2008 roku w sferze publicz-
nej polskiego społeczeństwa pojawiła się możliwość „otwartego handlu środkami uznanymi przez opinię 
publiczną oraz środowiska naukowe i terapeutyczne za narkotyki, które to jednak środki de iure z powodu 
luk w prawie i długotrwałości procesu legislacyjnego musiano uznać jako legalne”. Zob. http://www.kul.pl/
+ les/19/Dorobek/FCieplyDopalacze.pdf, s. 1. Stan na 1grudnia 2010 r.

13 Zob. Raport z analiz składu 140 mieszanek typu spice sprzedawanych w latach 2008-2009 legalnie w Niem-
czech jako kadzidełka lub rzekome nawozy do roślin doniczkowych. Szerzej: S. Dresen, N. Ferreiros, M. Putz, 

F. Westphal, R. Zimmermann,V. Auwarter, Monitoring of herbal mixtures potentially containing synthetic 

cannabinoids as psychoactive compounds, „J. Mass. Spectrom”, 2010, s. 1186–1194.

14 Jeśli lek znajdzie się w obrocie nielegalnym, to uruchamiane są organy ścigania, a za wprowadzenie do obrotu 
leków bez odpowiedniego zezwolenia grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności.
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podkreślają zarówno Filip Ciepły, jak i Łukasz Krajewski15. I choć mimo przypadków 
zatruć organizmu po użyciu dopalaczy, nie można było zastosować wobec producentów 
i sprzedawców art. 165 § 1 pkt. 2 k.k., przewidującego odpowiedzialność karną wobec 
osoby, która sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób „wyrabia-
jąc lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze 
lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiada-
jące obowiązującym warunkom jakości”, gdyż należałoby stosować tu przepisy szcze-
gólne np. ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia16 czy Prawo farmaceutyczne17. 
Dopalacze zostały wprowadzone do obrotu jako tzw. produkty kolekcjonerskie, nie na-
dające się do spożycia, stąd też z formalnego punktu widzenia nie podlegały one kon-
troli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej18. Dodatkowo, handlujący tzw. dopalacza-
mi sprzedawali takie produkty, które zawierały substancje nie znajdujące się na liście 
środków zakazanych19 ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, dlatego mogły być sprze-
dawane w legalnie działających sklepach.

Stąd też pojawiają się coraz to nowe inicjatywy, także ustawodawcze, które mają 
chronić dzieci przed negatywnymi skutkami uzależnień, a także zapobiegać możli-
wościom nabywania przez nie zakazanych środków oraz tych, których działanie nie 
jest jeszcze do końca znane, ale istnieją podejrzenia, że mogą szkodzić. Szereg za-
dań związanych właśnie z wprowadzaniem na rynek tego typu substancji został po-
stawiony przed Głównym Inspektoratem Sanitarnym20, który ustala ogólne kierunki 
działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS). Inspektoratem kieruje Główny In-
spektor Sanitarny, który jest centralnym organem administracji rządowej, podległym 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia21. Głównego inspektora sanitarnego po-
wołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw 
zdrowia. Organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego 
w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Rada 

15 F. Ciepły, ibidem, Ł. Krajewski, Dopalacze jak narkotyki. Nowe przepisy za miesiąc, „Polska” 3 lutego 2009 r.

16 Por. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. 2006 Nr 171, poz. 1225.

17 Por. Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Dz. U. 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.

18 Por. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Mity i prawdy o dopalaczach., http://www.dopalacze-

info.pl. Stan na 10 października 2010 r.

19 Ciężko wytłumaczyć, dlaczego – jak stwierdziło Ministerstwo Zdrowia – do 14 października 2010 r. nigdy 
nie przeprowadzano ani też nie zlecano przeprowadzenia żadnych systematycznych badań w tym zakresie, 
a służby państwowe weszły w posiadanie znacznej liczby próbek tzw. dopalaczy dopiero po tej dacie. Więcej: 

Stenogram z 63. posiedzenia Senatu RP. Z kolei badania próbek dopalaczy, które jeszcze we wrześniu 2009 
r. łódzka prokuratura zleciła Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie, wskazują, że „zasadniczo ich (do-
palaczy – B.O.) spożywanie nie jest niebezpieczne”. Zob. Dopalacze to nie narkotyki, „Rzeczpospolita” z 6 

listopada 2009. Szerzej o badaniach składu dopalaczy: D. Maciejasz, D. Wantuch, Co wykrył narkotykowy 

tester w dopalaczach, http://www.gazeta.pl z 1 października 2010 r. 

20 Główny Inspektorat Sanitarny został powołany do życia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. 

21 Głównego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właści-
wego do spraw zdrowia. Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powołuje i odwołuje mini-
ster właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektorat Sanitarny 
został powołany do życia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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Sanitarno-Epidemiologiczna, którą powołuje się na okres trzech lat. Natomiast Pań-

stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może powierzyć Państwowemu Powiato-
wemu i Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu, w drodze porozu-
mienia, prowadzenie spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie w jego 
imieniu decyzji administracyjnych.

Zadania22, jakie zostały postawione przed Państwową Inspekcją Sanitarną23, obej-
mują: sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (np. poprzez inicjowanie 
przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom 
czynników i zjawisk + zycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi), spra-
wowanie bieżącego nadzoru sanitarnego (np. poprzez kontrolę przestrzegania przepi-
sów, określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących m.in.: warunków 
zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów prze-
znaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi 
mieć wpływ na zdrowie ludzi, czy higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzę-
tu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach 
wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku)24, prowadzenie działalności zapobiegawczej 
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych 
warunkami środowiska (np. poprzez dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, 
opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicz-
nej oraz kontrola ich realizacji, wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do 
innych organów o ich wydanie, w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu 
chorób zakaźnych), a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej (poprzez 
inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnika-

22 Zadania realizowane przez PIS wykonywane są w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym 
wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób, w tym cho-
rób zakaźnych i zawodowych. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 
sanitarnego związanego z procesem pracy obejmują kontrolę przestrzegania przepisów określających wyma-
gania higieniczne i zdrowotne.

23 Zasady działania oraz uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) reguluje ustawa z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) – dalej 
u.p.i.s.

24 W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny na-
kazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie wyma-
gań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy 
inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub 
innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transpor-
tu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie 
lub zaprzestanie innych działań. Decyzje w tych sprawach są natychmiastowo wykonalne. Odwołanie nie 
wymaga szczególnego uzasadnienia. Wnosi się je za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w stan-
dardowym terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Należy zaznaczyć, że wniesienie odwołania powoduje 
wstrzymanie wykonania decyzji, prócz sytuacji, kiedy został nadany rygor natychmiastowej wykonalności 
(organ nadrzędny może w przypadkach szczególnych wstrzymać rygor). Oczywiście, strona może dochodzić 
odszkodowania za szkody, jakie poniosła na skutek wydania decyzji przez inspektora. Z kolei, za utrudnia-
nie lub udaremnianie działalności państwowych inspektorów sanitarnych, grozi kara, którą może być areszt 
do 30 dni, ograniczenie wolności lub grzywna.
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mi szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, 
udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego 
wpływu czynników i zjawisk + zycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi, 
ocenę działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, placówki oświa-
towo-wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej itp. Zadania Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej wykonywane są przez: Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Wo-
jewódzkiego Inspektora Sanitarnego (organ rządowej administracji zespolonej w wo-
jewództwie)25, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (organ rządowej 
administracji zespolonej w powiecie)26 oraz Państwowego Granicznego Inspektora Sa-
nitarnego dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecz-
nych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obsza-
rze wód terytorialnych27. W sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji PIS 
organem właściwym jest Państwowy Powiatowy lub Państwowy Graniczny Inspektor 
Sanitarny, a w postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia są: w sto-
sunku do Państwowego Powiatowego i Państwowego Pranicznego Inspektora Sanitar-
nego – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, a w stosunku do niego – Główny 
Inspektor Sanitarny.

Przeprowadzając analizę prawną zwalczania tzw. dopalaczy przez organy admi-
nistracyjne państwa należy zwrócić również uwagę na wydaną 2 października 2010 
r. decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego28. Ciężko jednak stwierdzić, że możemy 
mówić tutaj o zaistnieniu przestępstwa z art. 37b ustawy z 14 marca 1985 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej29, polegającego na produkowaniu, wprowadzaniu do 
obrotu lub niewycofywaniu z rynku substancji, preparatu lub wyrobu – wbrew de-
cyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego30. Na uwadze trzeba też mieć 
przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, która sta-

25 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i jego zastępca są powoływani i odwoływani przez wojewodę za 
zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego. Przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie 
ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1407) Państwowy Woje-
wódzki i Państwowy Portowy Inspektor Sanitarny powoływani i odwoływani byli przez wojewodę działają-
cego w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
– przez starostę, w porozumieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

26 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i jego zastępca powoływani i odwoływani są przez starostę za zgo-
dą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Warto wskazać, że obszar działania Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego może obejmować teren dwóch lub większej liczby powiatów. W takiej 
sytuacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje, za zgodą 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, starosta powiatu, w którym Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny ma siedzibę, po zasięgnięciu opinii pozostałych zainteresowanych starostów.

27 Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny i jego zastępca powoływani i odwoływani przez Głównego In-
spektora Sanitarnego za zgodą wojewody właściwego ze względu na siedzibę Państwowego Granicznego In-
spektora Sanitarnego.

28 Zob. GIS-BI-073-239/RS/10.

29 Dz. U. 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.

30 Wydanie rzeczonej decyzji miało spowodować wycofanie z obrotu krajowego wyrobu o nazwie „Tajfun”, 
a także innych wyrobów, które mogłyby mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. 
Główny Inspektor Sanitarny nakazał zaprzestania działalności obiektów służących produkcji, obrotowi hur-
towemu lub detalicznemu tymi wyrobami.
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nowi w art. 2 ust. 1 pkt. 3 i 4, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się m.in. 
przez nadzór oraz zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania i posiadania 
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. Analiza decyzji po-
zwala stwierdzić, że przybrała ona jedynie szatę graficzną decyzji administracyjnej, 
natomiast nie zostały spełnione podstawowe wymogi, czyli tzw. konieczne elemen-
ty niezbędne do uznania, że dane pismo jest decyzją administracyjną w rozumieniu 
prawa31. Tym podstawowym brakiem w przypadku pisma z 2 października 2010 r. 
Głównego Inspektora Sanitarnego jest nieoznaczenie strony w decyzji, co jest rów-
noznaczne z brakiem oznaczenia podmiotu32, do którego ta „decyzja” ma być skie-
rowana33. Nauka procesu administracyjnego tego typu pisma nazywa „decyzją nie-
istniejącą” lub „nie-aktem”.

Na podstawie wydanej na wniosek minister zdrowia Ewy Kopacz, kontrowersyj-
nej z prawnego punktu widzenia decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego34, zamknię-

31 Składnikami decyzji administracyjnej zgodnie z art. 107 k.p.a. (Dz. U. 1960 Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) są: 
oznaczenie organu wydającego decyzję oraz data i miejsce jej wydania, oznaczenie adresata lub adresatów 
decyzji, podstawa prawna z przywołaniem konkretnego przepisu prawa, rozstrzygnięcie, uzasadnienie fak-
tyczne i prawne, pouczenie o przysługującym prawie do odwołania lub informacja, iż decyzja jest ostateczna 
w administracyjnym toku postępowania i nie przysługuje od niej odwołanie, lecz skarga do sądu admini-
stracyjnego, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu (imię i nazwisko) wraz z podaniem sta-
nowiska służbowego. Do dodatkowych składników decyzji administracyjnej można zaliczyć m.in.: klauzulę 
rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.), klauzulę warunku, klauzulę zlecenia administra-
cyjnego i klauzulę odwołalności.

32 W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że „treść, a nie forma, przesądza o tym, 
czy dany akt jest decyzją administracyjną, jeżeli więc sprawa administracyjna podlega załatwieniu w drodze 
decyzji, to za decyzję należy uznać pismo organu rozstrzygającego, zawierające co najmniej oznaczenie tego 
organu, oznaczenie adresata aktu, rozstrzygnięcie w sprawie oraz podpis upoważnionego pracownika or-
ganu, gdyż spełnia to minimum podstawowych warunków wymienionych w art. 107 § 1 k.p.a.”. Por. np. R. 
Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 249. Szerzej zob. też: SA 1163/81 („Pisma 
zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w drodze decyzji są decyzjami, pomimo nieposiadania 
w pełni formy przewidzianej w art. 107 § 1 k.p.a., jeśli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych dla 
zakwali+ kowania ich jako decyzji. Do takich elementów należy zaliczyć: oznaczenie organu administracji 
państwowej wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby 
reprezentującej organ administracji.”), II GSK 335/06, I SA/Rz 335/09 („Adresat decyzji nie może być ozna-
czony w sposób dorozumiany i miejscem jego oznaczenia nie może być to, w którym wskazuje się osoby, 
które decyzję otrzymują.”), I SA/Lu 541/08 („Wskazanie, kto otrzymuje decyzję, nie zastępuje ustawowego 
obowiązku oznaczenia strony w decyzji. Strona nie może być ustalana na podstawie założeń, wnioskowań czy 
domniemań.”), I SA/Po 813/09 („Brak zatem prawidłowego oznaczenia strony w decyzji o zwrocie dotacji do 
budżetu gminy powoduje, iż pismo takie nie może być traktowane jako decyzja.”).

33 Skutkiem takiego uchybienia jest to, że taka decyzja nie wchodzi do obrotu prawnego i nie wywołuje skutków 
prawnych. Należy przypomnieć, że decyzja administracyjna to akt o charakterze indywidualnym (chodzi tu 
bowiem o skonkretyzowanie normy prawa materialnego poprzez wydanie konkretnego aktu administracyj-
nego), który skierowany jest imiennie do oznaczonego adresata (w przypadku pisma z 2 października 2010 r. 
Głównego Inspektora Sanitarnego możemy mówić o akcie o charakterze generalnym, do którego wydania nie 
był uprawniony). Zob. np. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2003, s.343 oraz R. Kędziora, 
Ogólne postępowanie..., op. cit. Akt generalny zakazujący obrotu dopalaczami nie konkretnemu podmiotowi, 
lecz ogólnie przypomina bardziej akt stanowienia prawa niż jego stosowania.

34 Por. Dawid Bratko będzie w sądzie bronił swych sklepów z dopalaczami, http://www.wiadomości24.pl 
z 4 października 2010, M. Kryszkiewicz, Bezprawna wojna rządu z dopalaczami, http://www.dziennik.pl 
z 13 października 2010 oraz P. Biliński, Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopalaczy, http://
www.gis.gov.pl. 
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to większość obiektów, które prowadziły sprzedaż tzw. dopalaczy. Akcja ta – zdaniem 
pomysłodawców – zakończyła się sukcesem, gdyż zgodnie z przedstawionymi danymi 
na oddziałach toksykologicznych w Polsce do 18 października 2010 r. było 304 hospi-
talizacji z podejrzeniem zatrucia dopalaczami i 18 zgonów, a 16 hospitalizacji od 14 do 
18 października35. Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia Adam Fronczak wska-
zywał na skuteczność akcji zamykania sklepów. 

Różne są reakcje ustawodawstw na problem tzw. dopalaczy36. Najczęściej pań-
stwo ogranicza się tylko do uzupełniania list konkretnych substancji psychoaktywnych 
w miarę tego, jak pojawiają się one na rynku poprzez zasadę stałej obserwacji rynku 
i stosunkowo szybkiego, systematycznego dopisywania do listy zakazanych substan-
cji, tych które zaczynają powodować zauważalne negatywne efekty społeczne. Część 
państw wprowadza przepisy prawne o całkowitym zakazie produkcji i dystrybucji sub-
stancji chemicznych, które są analogami już zakazanych37.

W Polsce do działań mających na celu zwalczanie tzw. dopalaczy należy zaliczyć 
m.in. posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii38, organu koordynacyjno-do-
radczego Prezesa Rady Ministrów w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 
gdzie podjęto prace nad nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mini-
sterstwo Zdrowia zaproponowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii, który uwzględniał system monitorowania i oceny zagrożeń powodowanych 
przez tzw. dopalacze oraz rozwiązania zmierzające do obejmowania substancji uzna-
nych za niebezpieczne tymczasową kontrolą, na podstawie rozporządzeń wydawanych 
przez ministra zdrowia. Po pojawieniu się sklepów z dopalaczami w Polsce prace nad 

35 Por. Stenogram…, op.cit.

36 Miękkie narkotyki są legalne tylko w dwóch krajach Europy: Holandii i Czechach. Holenderski 
ustawodawca zezwolił na sprzedaż marihuany jedynie w co' ee shopach, czyli specjalnych kawiarnio-palar-
niach, które poddawane są bardzo skrupulatnym kontrolom (sprzedawać można nie więcej niż 5 g tej używki 
na osobę, a każdy odwiedzający co' ee shop przy wejściu musi udowodnić, że ma co najmniej 18 lat). Czesi 
mogą legalnie posiadać do 15 g marihuany. Czeski prawodawca zezwala też na posiadanie do 40 sztuk grzy-
bów halucynogennych, można też posiadać: 1,5 g heroiny, 1 g kokainy i 4 pigułki ecstasy.

37 Przykładowo w Stanach Zjednoczonych w 1986 r. wprowadzono poprawkę do ustawy Controlled Substances 

Act, w której zakazano produkcji, sprzedaży i posiadania substancji, będących chemicznie lub farmakologicz-
nie znacząco podobne do wpisanych na tzw. listę nr 1 (środki nie stosowane jako leki i mające potencjalnie 
silne działanie uzależniające) oraz listę nr 2 (psychoaktywne środki uzależniające, które są stosowane jako 
leki), natomiast Australia i Nowa Zelandia wprowadziły przepisy prawne oparte wyłącznie na strukturze 
chemicznej jako podstawie zakazu produkcji i dystrybucji określonych, obszernych grup związków chemicz-
nych. Por. United States of America, Plainti= -Appellee, v. Richard Lester Klecker, Defendant-Appellant, Unit-
ed States Court of Appeals, Fourth Circuit, s. 348, F.3d 69, Drug misuse and tra>  cking act 1985 – Schedule 1 
oraz Commonwealth Criminal Code Act 1995 s 314.1(2).

38 Do zadań Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii należy: monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie 
realizacji polityki państwa w obszarze środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, 
występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzu-
pełnień do krajowych strategii i planów przeciwdziałania problemom wywoływanym przez obrót i używanie 
środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, monitorowanie informacji o realizacji 
krajowych strategii i planów działania, monitorowanie realizacji Krajowego Programu, zalecanie rozwiązań 
organizacyjnych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania narkomanii oraz współdziałanie z podmiotami, 
o których mowa w art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie problematyki dotyczącej działal-
ności Rady.

Zeszyty Naukowe 4 indb.indb   245 2011-12-14   10:08:29



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, NR 4.

246

nowelizacją u.p.n. rozpoczęło także Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii. 20 marca 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii39. Obok zakazu sugerowania konsumentom, że substancje zawarte w do-
palaczach mogą oddziaływać na konsumentów tak, jak środki odurzające czy substan-
cje psychotropowe, za pomocą mechanizmu zakazu reklamy sugerującej takie oddzia-
ływanie i sankcję karną za naruszenie takiego zakazu, zabronione będzie również pro-
wadzenie reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających. 
Tym samym zakazane będzie reklamowanie środków spożywczych lub innych produk-
tów poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie takie, jak substancje psychotropo-
we lub środki odurzające, lub ich użycie40.

Przepisy zakładają, że na terenie Polski nie będzie można produkować i wprowa-
dzać do obrotu produktów, które mogą być używane jak środki odurzające lub substan-
cje psychotropowe41. W przypadku podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny będzie mógł wstrzymać jego wytwarzanie lub 
sprzedaż albo nakazać wycofanie z handlu na okres do 18 miesięcy. W tym czasie mają 
być prowadzone badania dotyczące wpływu podejrzanej substancji na zdrowie, wtedy 
też inspektor będzie mógł zamknąć sklep lub hurtownię na okres do trzech miesięcy.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to kolejny etap walki rządu 
z tzw. dopalaczami. Wprowadzone zmiany miały na celu umożliwienie służbom sani-
tarnym szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się na rynku nieznanych dotąd 
substancji. Warto wskazać, że zaproponowany projekt nowelizacji ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii, który zaproponował Sejm był chybiony, ponieważ nie można 
było go wyegzekwować w praktyce42. Główną tego przyczyną było to, że proponowa-
ne przepisy w takim samym stopniu dotyczyły dopalaczy, jak i pasty do zębów, ko-

39 Ustawa z 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. 2009 Nr 63, poz. 520.

40 Trzeba podkreślić, że przepisy wyraźnie wskazują trzy przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, by moż-
liwe było umorzenie postępowania: nieznaczna ilość posiadanego narkotyku, przeznaczenie go na własny 
użytek oraz niski stopień społecznej szkodliwości. Istnieje też możliwość, by prokurator i sąd odstąpili od ści-
gania, w pewnych sytuacjach, w odniesieniu do osób posiadających nieznaczne ilości środków odurzających 
lub substancji psychotropowych przeznaczonych na własny użytek. W ramach nowelizacji przewidziano też 
nałożenie na prokuratora i sąd obowiązku zbierania informacji na temat używania przez podejrzanego środ-
ków odurzających lub substancji psychotropowych. Rozwiązanie to pozwala na wdrożenie przez prokuratora 
i sąd środków pro+ laktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych.

41 Za złamanie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu produktów, które mogą być używane jak środki 
odurzające lub substancje psychotropowe, będzie nakładana kara w wysokości od 20 tys. zł do nawet 1 mln zł. 
Podstawę wymiaru kary ma stanowić ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego. 
Zob. K. Tomaszewski, Nawet milion złotych kary dla handlarza dopalaczami, „Gazeta Prawna – Kronika Pra-
wa”, listopad 2010, s. 142-144.

42 Podnoszono też, że ów projekt jest niezgodny z regulacjami unijnymi i może powodować procesy odszko-
dowawcze wobec skarbu państwa na ogromną skalę. Powoływano się głównie na niezgodności ustawy z pra-
wem do swobodnego przepływu towarów w ramach Wspólnoty. Podobne problemy co do niezgodności 
z prawem próbowano wykazywać wobec rozwiązań zakazujących handlu dopalaczami. Dokonana została 
wszechstronna ocena nowelizacji, w której konstytucjonaliści uznali, co potwierdził prezydent, że „nie jest 
niekonstytucyjne rozwiązanie, które ogranicza swobodę gospodarczą, ale na mocy ustawy i w ważnym inte-
resie społecznym”. Więcej: Komorowski: ustawa zakazująca handlu dopalaczami jest badana pod względem 

konstytucyjności, „Gazeta Prawna”, 25 października 2010 r.
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smetyków, suplementów diety, a także środków wspomagających dla sportowców43. 
Przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zdelegalizował m.in. wytwarzanie, handel i reklamę 
wszelkich środków zastępczych rozumianych jako: „substancje pochodzenia naturalne-
go lub syntetycznego w każdym stanie + zycznym lub produkt, roślinę, grzyba lub ich 
część, zawierających taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub sub-
stancji psychotropowej, lub w takich samych celach jak środek odurzający, lub substan-
cja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane 
na podstawie przepisów odrębnych”. Oznacza to, że tą de+ nicją można określić prawie 
każdą substancję, którą człowiek jest w stanie się odurzyć, a więc także te powszechnie 
dostępne, np. herbata, gałka muszkatołowa, syrop przeciwkaszlowy, klej44. Zresztą to 
nie jedyne wady prawne, które zawiera przyjęta nowelizacja. Analizując opinię45 wyda-
ną przez Biuro Legislacyjne Senatu widać, że ustawa ta jest niezgodna z zasadą domnie-
mania niewinności zapisaną w art. 42 oraz z zasadą sprawiedliwości społecznej zapisa-
nej w art. 2 Konstytucji RP. Należy zaznaczyć też, że łamie kilka punktów Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. 

Zamknięcie sklepów z tzw. dopalaczami (fun-shopów), mające na celu ogranicze-
nie ich dystrybucji, nie rozwiązuje problemu, gdyż, co pokazuje przykład ukraiński46, 
możliwe jest dokonywanie zakupów tych środków. Zamykanie sklepów z tzw. dopala-
czami odbywało się na podstawie różnych przepisów. Oprócz szeroko komentowanej 
decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, sklepy z dopalaczami zamykane były rów-
nież na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który naka-
zał zaprzestać działalności sklepu w Warszawie, ze względu na fakt, że działalność pro-
wadzona w lokalu oraz sposób jego użytkowania były sprzeczne z ich przeznaczeniem, 
w Lublinie sanepid nakazał zamknięcie sklepu z dopalaczami stwierdzając, iż sprzeda-
wano tam bez pozwolenia artykuły spożywcze zawierające mikroelementy i witaminy. 
W tym drugim przypadku importer pozostawił na opakowaniu napis w języku angiel-
skim, że produktu nie mogą spożywać kobiety w ciąży47. Z kolei prezydent Warszawy 

43 Zwracał na to uwagę również rzecznik prasowy sieci sprzedającej dopalacze – Piotr Domański: „Informuję, że 
w projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do listy środków zakazanych zostało dopisa-
nych 16 gatunków roślin (a nie, jak przewiduje prawo europejskie, konkretne, zde+ niowane i nazwane związ-
ki chemiczne), znajdujących się nie tylko w niektórych dopalaczach, ale również w powszechnie dostępnych 
i stosowanych produktach tj.: pasty do zębów, samoopalacze, herbaty, kawy, środki wspomagające dla spor-
towców czy suplementy diety”. Zob. Ustawa przeciwko dopalaczom to bubel prawny, http://www.dopalacze.

com/news.php?article=83. Stan na 20 października 2010 r.

44 Szerzej: T. Nowak, B. Dreśliński, Czy herbata, czekolada, cukier lub klej mogą być zakazane?, http://www.

policyjni.pl, stan na 5 grudnia 2010.

45 M. Gil, Opinia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-

tarnej, Kancelaria Senatu RP. 

46 Np. w Doniecku działają automaty sprzedające dopalacze, czyli legalne substancje o działaniu przypominają-
cym działanie narkotyków. Zob. W Doniecku można kupić dopalacze z automatu ulicznego, „Gazeta Prawna”, 
24 marca 2010 r.

47 Zob. Inspektor budowlany zamyka sklep z „dopalaczami”, „Rzeczpospolita” 15 stycznia 2009 r., G.J. Leśniak, 
Kontrolerzy w sklepach z dopalaczami, „Rzeczpospolita” 3 września 2009 r.
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Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie zakazujące sprzedaży tzw. dopalaczy 
w wynajętych od miasta lokalach użytkowych, które daje możliwość natychmiastowego 
rozwiązania umowy z osobą prowadzącą taką działalność48.

Proponowano również, by to samorządy mogły decydować o dopuszczeniu do 
sprzedaży szkodliwych specy+ ków, co w założeniu miałoby przypominać system ze-
zwoleń i koncesji sklepów z alkoholami. Rozwiązanie to zakładało, że liczbę sklepów 
z używkami w danym mieście ustalą na posiedzeniu radni, a samo zezwolenie na sprze-
daż detaliczną wyda prezydent, burmistrz bądź wójt, zaś na sprzedaż hurtową – mar-
szałek województwa. W czerwcu 2010 r. radni ze Zgierza próbowali zakazać sprzeda-
ży dopalaczy w drodze uchwały, jednak wojewoda łódzki zakaz uchylił, gdyż zgodnie 
z obowiązującym prawem samorządowcy nie są upoważnieni do stanowienia takich 
przepisów49. Trzeba zaznaczyć, że żaden przepis ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
nie upoważnia samorządów do decydowania o tym, które substancje odurzające mogą 
być w danej gminie legalne, a które zakazane. W innych projektach również można było 
odnaleźć rozwiązania, gdzie to samorządy miały decydować np. o lokalizacji punktów, 
w których będzie można nabyć dopalacze. Projekt zawierał m.in. przepisy określające, 
że sklepy będą musiały znajdować się w odpowiedniej odległości od szkół, domów kul-
tury czy kościołów, sprzedaż będzie się mogła odbywać się wyłącznie w miejscach, któ-
re otrzymają pozwolenie oraz trzeba będzie spełnić szereg wymogów sanitarnych50.

Kolejnym obszarem, którym należałoby się zająć, jest możliwość zakupu tych 
substancji przez Internet, poza granicami naszego kraju. Wśród pomysłów rządu 
walki z handlem tzw. dopalaczami znalazł się projekt z przepisem zakładającym, że trzy 
lata więzienia grożą temu, kto udostępnienia dopalacze nieletnim. Projekt zakłada też 
kontrolę handlu w sieci51. Internetowe sklepy z tzw. dopalaczami są poza zasięgiem po-

48 Zarządzenie prezydent Warszawy dotyczące zasad najmu miejskich lokali użytkowych stanowi, że: „W przy-
padku, gdy najemca prowadzi działalność handlową, w tym promocyjną i informacyjną, produktami powo-
dującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, 
w szczególności tzw. dopalaczami, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia, wynajmujący 
rozwiązuje niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia”. Zob. 
Prezydent Warszawy zakazuje sprzedaży dopalaczy w lokalach wynajętych od miasta, „Gazeta Prawna”, 4 paź-
dziernika 2010 r.

49 Zob. Zgierz znalazł sposób na zakazanie dopalaczy, „Gazeta Prawna”, 30 czerwca 2010 r.

50 Zezwolenie na sprzedaż hurtową w założeniach miało kosztować przedsiębiorcę 2100 zł, jeśli wystąpi o nie 
po raz pierwszy, kolejne pozwolenie to wydatek 2,7 proc. wartości sprzedaży uzyskanej w poprzednim roku. 
Tak zebrane fundusze samorządowcy mieliby wykorzystać na prowadzenie działań z zakresu pro+ laktyki 
i rozwiązywania problemów osób uzależnionych.

51 Co ciekawe, informacja o tego typu rozwiązaniach wzbudziła dyskusję. Karnista, rof.. Piotr Kruszyński wska-
zywał, że: „Najpierw państwo powinno dysponować ekspertyzą toksykologiczną wskazującą, że śmiertelny 
przypadek był związany z zażyciem konkretnego dopalacza”. Główny Inspektor Sanitarny, który wydawał 
decyzję o zamknięciu sklepów. nie dysponował ekspertyzą bezpośrednio wiążącą śmiertelny przypadek z za-
życiem dopalaczy, a swoje działania oparł na opinii minister zdrowia, która uznała dalsze tolerowanie handlu 
dopalaczami za „stan zagrożenia zdrowia publicznego” tak wyjaśnił zaistniałą sytuację rzecznik GIS – Jan 
Bondar. Walkę z dopalaczami w Internecie wypowiedziała również policja. Rzecznik Komendanta Głównego 
Policji Mariusz Sokołowski zapewnił, że funkcjonariusze i inspektorzy sanitarni docierają również do właści-
cieli stron internetowych oferujących dopalacze. Szerzej: R. Zieliński, Taki będzie kontratak króla dopalaczy, 
„Dziennik Gazeta Prawna”, 5 października 2010 r.
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licji i inspekcji sanitarnej, gdyż brakuje rozporządzenia52, na podstawie którego służby 
mogłyby dokonywać tzw. zakupu kontrolowanego. Nie dziwi więc, że bez większych 
problemów w sieci można zamówić tzw. dopalacz z dostawą do domu. Handlujące 
spółki zarejestrowane są na Słowacji, gdzie dopalacze są legalne. Trzeba wyraźnie pod-
kreślić, że brak rozporządzenia utrudnia walkę z dopalaczami policji, służbom i proku-
raturze, gdyż te działają jedynie na podstawie prawa karnego, a znowelizowane ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej uczyniły z tej 
ostatniej służby tzw. „policję antydopalaczową”. Oznacza to, że zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami i brakiem wskazanego wyżej rozporządzenia, handel i wytwarzanie 
dopalaczy podlegają sankcjom administracyjnoprawnym. Wydaje się, że dwa wyjątki 
podlegające przepisom karnym (przeprowadzenie zakupu kontrolowanego i ściganie 
zakazu reklamowania dopalaczy) to stanowczo za mało53.

Kwestia sprzedaży dopalaczy ma też szerszy aspekt, gdyż trzeba zdecydować, czy 
„państwo powinno zabraniać sprzedaży tzw. miękkich narkotyków, czyli substancji 
psychoaktywnych, których szkodliwość przez wiele środowisk jest bagatelizowana”54. 
Trzeba pamiętać, że – co podkreśla Filip Ciepły – „na kształt przepisów prawa w sys-
temie demokratycznym wpływają przede wszystkim normy moralne i programy po-
lityczne formujące życie społeczne w danym państwie. Rozstrzygnięcie kwestii lega-
lizacji dopalaczy dokonuje się więc najpierw na tych płaszczyznach, a później konse-
kwentnie na płaszczyźnie prawnej”. Jednak – moim zdaniem – rozstrzygnięcia w tak 
istotnej kwestii społecznej muszą zapadać na wszystkich płaszczyznach równocze-
śnie, potrzebna jest też szczegółowa analiza prawna zjawiska handlu tzw. dopalacza-
mi, czyli narkotykami stanowiącymi legalne zamienniki tych substancji psychotropo-
wych, których obrót jest prawnie zakazany. Nie ma tutaj bowiem miejsca na rozwią-
zania pośrednie ani doraźne. Państwo musi reagować szybko, na wielu poziomach, 
zarówno informacyjnym, prawnym55, jak i pomocy dla dzieci poszkodowanych przez 
środki niedozwolone lub szkodliwe. Wskazane w artykule błędy związane z wprowa-
dzeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii regulującej obrót środkami psycho-
aktywnymi pokazują, że rozwiązania prawne muszą być precyzyjne i kompletne (brak 
rozporządzenia), ale i na tyle elastyczne, by mogły jak najszybciej nadążać z proble-
mami społecznymi (do których z pewnością można zaliczyć handel tzw. dopalaczami 
i narkotykami). Wydaje się, że handlarze tzw. dopalaczy odpowiedzialności nie unik-
nęliby dopiero wtedy, gdy wprowadzono by generalny zakaz sprzedaży, nawet za roz-
prowadzanie produktów „kolekcjonerskich”.

52 Autorzy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewidzieli skuteczność zakupu kontrolowane-
go i wyposażyli w stosowne kompetencje policję, służby i sanepid, prawie każdą instytucję publiczną, a na-
wet ZUS. Ustawa stanowi jednak, że szczegółową instrukcję, jak zorganizować taki zakup, opracuje minister 
zdrowia w odpowiednim rozporządzeniu. 

53 Zob. też: R. Zieliński, Kolejny błąd w niedopracowanej ustawie antydopalaczowej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 
14 grudnia 2010.

54 Zwraca też na to uwagę Filip Ciepły w Handel tzw. dopalaczami…, op. cit. 

55 Np. Wprowadzanie ograniczeń i zakazów w reklamie, sprzedaży i swobodzie korzystania ze środków niebez-
piecznych.
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Podmiotowość prawna przynależąca dziecku opiera się „zwłaszcza na uznaniu, że 
jest ono osobą, której ze względu na niedojrzałość należy się szczególna ochrona i tro-
ska ze strony ludzi dorosłych”56. Standardy zawarte w międzynarodowych aktach praw-
nych podkreślają naturalne prawo dziecka do szczególnej ochrony i wskazują, że in-
stytucje publiczne powinny kierować się nakazem jak najlepszego zabezpieczenia in-
teresów dziecka. Pojawiają się też propozycje zmian systemowych, które mają na celu 
poprawienie ochrony praw dziecka, a dotyczą przede wszystkim zmian w Kodeksie kar-
nym57. Podobny cel mają działania Rzecznika Praw Dziecka, które zmierzają do udo-
skonalenia polskiego prawa w tym zakresie (skierowanie do Przewodniczącego Nad-
zwyczajnej Komisji ds. Zmian w Kody+ kacjach wystąpienia w sprawie potrzeby wpro-
wadzenia do Kodeksu karnego nowego typu kwali+ kowanego przestępstwa znęcania 
się nad osobą małoletnią i nieporadną, a także podwyższenia odpowiedzialności karne-
j)58. Analiza dotychczasowych rozwiązań, a także istniejących form pomocy, wskazuje 
na wiele mankamentów i ograniczony charakter pomocy. Potrzebne są w tym zakresie 
konkretne rozwiązania, będące nie tylko represją wobec osoby, która dopuściła się czy-
nu przestępczego. 

Wymaga to działań władz publicznych i niepublicznych zajmujących się np. pro-
blemem przemocy wobec najmłodszych, kwestii związanych z narkotykami i innymi 
substancjami psychoaktywnymi. Potrzebne są rozwiązania systemowe przeciwdziała-
jące przemocy, oparte o struktury lokalne. Istnieje ciągła potrzeba konkretnych reakcji 
na wszelkie formy złego traktowania dzieci ze strony osób, które są świadkami takich 
sytuacji. Istnieje też potrzeba informowania i edukowania społeczeństwa, że dziecko – 
tak jak każdy człowiek – ma swoje prawa, a nie tylko obowiązki, że zakres ich realizacji 
zależy nie tylko od stopnia rozwoju każdego dziecka, ale także od rodziców, opiekunów 
prawnych, państwa, organizacji i różnego rodzaju instytucji. Niewątpliwie brakuje też 
sprawnie działającego systemu prewencyjnego59.

56 T. Smyczyński (red. ), Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999, s. 421.

57  Polska raty+ kowała dwa protokoły dodatkowe do Konwencji o Prawach Dziecka dotyczące zakazu angażo-
wania dzieci w kon? ikty zbrojne, a także handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornogra+ i. Przywołuję na 
podstawie: Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za 2001 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania 
praw dziecka, Warszawa 2002.

58 Rzecznik w swych uzasadnieniach powoływał się na dane Komendy Głównej Policji, które wskazują na kil-
kunastoprocentowy wzrost przestępstw z użyciem przemocy skierowanych przeciw dzieciom.

59  Można tu przywołać wzorce zachodnie, zwłaszcza niemieckie, gdzie stworzono np. specjalny rejestr osób, 
które w przeszłości wykorzystywały nieletnich do celów seksualnych.
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Streszczenie

Administracyjno-prawne środki przeciwdziałania tzw. dopalaczom

Dopalacze to różnego rodzaju produkty zawierające substancje psychoaktywne, które nie 

znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, 

a ich spożycie ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego. 

Artykuł ma na celu wykazanie, że jednym z ważniejszych zadań, jakie spoczywa na pracowni-

kach organów administracji publicznej oraz pracownikach instytucji niepublicznych, jest za-

pewnienie szeroko rozumianej ochrony prawnej dziecka. 

Zaprezentowane zostały sposoby reakcji proponowane przez ustawodawstwa na pro-

blem dopalaczy. Omówiono kontrowersyjną z prawnego punktu widzenia, decyzję Główne-

go Inspektora Sanitarnego, na podstawie której zamknięto większość obiektów prowadzących 

sprzedaż tzw. dopalaczy. Przedstawione zostały także możliwe rozwiązania problemu dopala-

czy na gruncie prawnym.

Summary

Administrative countermeasures against so called dopalacze (Legal Intoxicants)

Legal Intoxicants, so called Dopalacze consist of various kinds of products that contains 

wide range of psychoactive substances that are not included on a banned product list as per 

Counteracting of Drug Addiction Act. @ ese products are capable of causing narcotic e= ect 

comparable of those of hard drugs. @ is paper aims to highlight, that one of the major task of 

public service o>  cial as well as non government institutions is to provide broad legal protec-

tion of a child in this aspect. 

Presented article provide an overview of a legislation enacted to counter problem of Legal 

Intoxicants. @ e pivotal point of discussion is the decision of Central Sanitary Inspector e= ec-

tively shutting down all distribution points of these Legal Intoxicants. @ e act very controver-

sial from a legal standpoint. @ is paper is aimed to provide alternative legal solutions in regard 

to countering Legal Intoxicants problem.
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